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Návrh na uznesenie 

 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 zákona NR 
SR č. 302/2001 Z. z o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov:  
 

mení a dopĺňa 
 

uznesenie z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 273/2019 zo 
dňa 26. augusta 2019 k  predloženiu žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt 
s názvom „Smart Prešovský samosprávny kraj“ na základe výzvy Inteligentný a lepší 

samosprávny kraj, vyhlásenej v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa v časti 
schvaľuje nasledovne: 

 

vypúšťa sa bod d): 

D. predfinancovanie uvedeného projektu z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja po 
schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, maximálne do výšky 3 500 000 Eur 
pre roky 2020 – 2022. 

 

a nahrádza sa znením: 

D. predfinancovanie uvedeného projektu z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja po 
schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok a financovanie prípadných 
neoprávnených výdavkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dôvodová správa 

Ministerstvo vnútra SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa 
(OP EVS) vyhlásilo dňa 15.05.2019 výzvu s názvom „Inteligentný a lepší samosprávny kraj“ 
pre samosprávne kraje. Výzva je zameraná najmä na podporu uplatnenia SMART princípov v 
rozvoji verejných politík, na podporu zavádzania systémov manažmentu kvality, ako aj na 
podporu strategického riadenia a vzdelávania zamestnancov v oblasti inovovaných procesov. 

Vstup do projektu „Smart PSK – kvalitnejšia budúcnosť“ na základe výzvy Inteligentný a lepší 

samosprávny kraj, jeho financovanie a spolufinancovanie schválilo Zastupiteľstvo 
Prešovského samosprávneho kraja uznesením č. 273/2019 zo dňa 26.augusta 2019.  

Na základe výzvy z Ministerstva vnútra SR na doplnenie žiadosti o NFP sa návrh uznesenia 
dopĺňa o prípadné neoprávnené výdavky, ktoré môžu vzniknúť v čase implementácie projektu.     


